
Stjórnarfundur nr. 1

10. júní 2008 á skrifstofu HRFÍ

Mættir: Björn Ólafsson, Friðrik Lunddal, Guðríður Valgeirsdóttir, Jóna Th. Viðarsdóttir,
Margrét Kjartansdóttir og Valgerður Júlíusdóttir. Gunnlaugur Valtýsson boðaði forföll.

1. Stjórn HRFÍ.
Á aðalfundi HRFÍ þann 15. maí sl. í veislusal reiðhallarinnar í Víðidal voru Guðríður Þ.
Valgeirsdóttir og Valgerður Júlíusdóttir endurkjörnar í aðalstjórn. Friðrik Lunddal Gestsson
var kjörin í varastjórn.

Stjórn er því þannig skipuð:
Jóna Th. Viðarsdóttir formaður, Guðríður Þ. Valgeirsdóttir, Gunnlaugur Valtýsson, Margrét
Kjartansdóttir og Valgerður Júlíusdóttir, öll í aðalstjórn, Björn Ólafsson og Friðrik Lunddal í
varastjórn.

Stjórn skiptir þannig með sér verkum:
 Varaformaður- Guðríður Valgeirsdóttir
 Gjaldkeri- Gunnlaugur Valtýsson
 Ritari – Valgerður Júlíusdóttir
 Umsjón með Sólheimakoti - Margrét Kjartansdóttir og Friðrik Lunddal.

2. Aðalfundur HRFÍ 15. maí sl.
Aðalfundurinn fór vel fram undir stjórn Þorsteins Þorbergssonar. Fundarritari var Sigríður
Bílddal. U.þ.b. 120-130 manns mættu á fundinn.

Tvær tillögur bárust frá Guðríði Magnúsdóttur:
Tillaga 1:
,,Að tekinn verði upp utankjörfundarathvæðagreiðsla fyrir þá sem sem ekki eiga heimangengt vegna
kosninga á aðalfundi HRFI og að tillagan fái frekari útfærslu hjá stjórn HRFI,,
Tillagan felld

Tillaga 2:
,,Að allar fundagerðir hvort sem er hjá stjórn HRFI eða deildum félagsins og hvort sem um er að
ræða félagsfundi eða aðalfundi verði aðgengilegar félagsmönnum á heimasíðu félagsins og
deildanna”
Tillagan samþykkt

Samþykkt var stofnun þriggja sérdeilda: Vorstehdeildar, Boxerdeildar og Shih Tzudeildar.
Samþykkt var stofnun þriggja safndeilda samhliða niðurlagningu Úrvalsdeildar:
Grefi- og þefhundadeild, Spitzhundadeild og Pincher, mastiff og fjallahundadeild.

Samþykkt var samhljóða neðangreind tillaga frá Birni Ólafssyni stjórnarmanni:
Hundaræktarfélag Íslands hvetur landbúnaðarráðherra til að hefja án tafar endurskoðun á
núgildandi reglum um innflutning á hundum (gæludýraum) til landsins þar sem leitast verður
við að leggja nákvæmt mat á þá smithættu sem kanna að vera til staðar í dag og um leið
skoða hvort aðrar varnaraðgerðir en einangrun geti gert ama gagn við að hamla útbreiðslu
dýrasjúkdóma. Samþykkt samhljóða.

3. Skipun í fastanefndir

4. Andlát og útför Ástrósar Gunnarsdóttur A-2101

5. Afrit af vörumerki HRFÍ frá Einkaleyfastofu. Gildir til 3.04.2018. A-2102

6. Bréf frá sýningastjórn HRFÍ v. deildarsýningar spanieldeildar A-2103



7. Bréf frá NKK A-2104
Frá og með 1. júní mun NKK rukka HRFÍ um 200 NOK fyrir hvern aflestur. Gjald vegna
aflestrar hefur því verið hækkað til samræmis við gjaldtöku NKK og er nú kr. 4.500 m.vsk.

8. Erindi frá Svæðafélagi Norðurlands A-2105
Þar sem þess er farið á leit við stjórn HRFÍ að augnskoðun fáist norður í tengslum við
skipulagða augnskoðun.
Samþykkt

9. Bréf frá Fjár- og hjarðhundadeild – heilsufarskröfur

10. Þýðing á sænsku sporareglunum.
Vonandi verður hægt að afgreiða það fljótt.

11. Svör frá Ættbókarnefnd HRFÍ A-2106
Varðandi þýðingu á ræktunarmarkmiði fyrir chihuahua og litaafbrigðið Merle hjá chihuahua
Stjórn sammála ættbókarnefnd og svör nefndarinnar verða send chihuahuadeild.

12. Svarbréf vegna kæru bronsprófs í hlýðni 1. maí sl. A-2107
Svarbréf verður sent Bjarna Antonssyni.

13. Kæra stjórnar HRFÍ til siðanefndar vegna ítrekaðra bréfaskrifta félagsmanns við FCI.
A-2108 A-2109 A-2110

14. Kæra til Siðanefndar HRFÍ frá félgamanni SKK vegna skrifa félgagsmanns HRFÍ
A-2111

15. Papillon /phalene
Skv. ákvörðun síðasta stjórnarfundar var ákveðið að senda fyrirspurn á NKK og FKK
varðandi hvort þeir leyfðu pörun milli þessara afbrigða.
Svör hafa borist:
NKK leyfir pörun milli papillon og phalene
FKK leyfir ekki pörun á milli afbrigðanna.

16. Pörunarvottorð vegna chihuahua.
Eftir síðasta stjórnarfund var send fyrirspurn á NKK og SKK um hvað þeir geri ef undirskrift
hundeiganda vantar á pörunarvottorð.
Svör:
NKK og SKK skrá ekki got nema undirskrift bæði tíkar- og hundeiganda séu á pörunarvottorði.
SKK svarar jafnfram:
SKK har i ett par liknande fall, där hanhundsägaren inte nekar till att parning skett, men av olika skäl
vägrar skriva under registreringsansökan, kunnat lösa problemet genom att registrera valpkullen med
ofullständig härstamning, dvs utan uppgift om faderdjur.
I det ena fallet saknas fortfarande uppgift om faderdjur i stamboken, men i det andra

tog hanhundsägaren emot parningsavgiften och skrev på registreringsblanketten, när han insåg att
kullen ändå blivit registrerad.
I ett fall har Ulf Uddman tagit beslut om att registrera valpkull utan hanhundsägarens underskrift.

Detta väckte givetvis en hel del kritik, men föranledde ingen juridisk åtgärd från hanhundsägaren.
Á fundinn mættu tveir félagsmenn frá chihuahuadeild.

17. DÍF-ræktunarmarkmið íslenka fjárhundsins fyrir AKC A-2112
Stjórn þakkaðar fyrir góð vinnubrögð og eftirfylgni.

18. Bréf frá Fuglahundadeild A-2113
Umsókn um viðbótarveiðipróf í haust við áður samþykkt veiðipróf.
Samþykkt

Tilnefning í veiðiprófanefnd:



Samþykkt

19. Skýrsla frá prófstjóra og fulltrúa HRFÍ vegna veiðiprófs 500804 A-2114
Samþykkt og niðurstöður verða færðar inn í kerfi félagsins. A-2115

20. Skýrslur
Skýrsla ættbókarnefndar fyrir starfsárið 2007-2008 A-2116
Ársskýrsla Smáhundadeildar
Ársskýrsla Fuglahundadeildar, var skilað á diski einnig hægt að sjá á heimasíðu deildarinnar.

21. Beiðni um styrk vegna námskeiðs atvinnusýndanda frá Svíþjóð- erindi frá fjórum
félagsmönnum.
Svarbréf verður sent til viðkomandi aðila.

22. Önnur mál
Ný tillaga að upplýsingabæklingi
Siðanefnd A-2117
Tillaga að fyrirlesara

23. Næsti stjórnarfundur verður þriðjudaginn 24. júní kl.17:00.

Fundi slitið um kl. 22:30

Valgerður Júlíusdóttir, ritaði.


